
Zápisnica 
 zo zasadnutia Komisie verejného poriadku pri Mestskom zastupiteľstve             

v Krompachoch, konaného dňa 14. 8. 2013 

Prítomní:   Ing. Ľuboš Ontko – predseda komisie, poslanec MsZ, 

Rudolf Čiasnoha – podpredseda komisie, poslanec MsZ, 

Ing. Martin Uhrín -  člen komisie,  ospravedlnený, 
Miroslav Kundrát - člen komisie,  
Miroslav Uličný - člen komisie,   
Pavol Olšavský - člen komisie, 

Magdaléna Čatlošová -  člen komisie 

 
Za mestský úrad: -  
 

Ďalší prítomní: Mgr.Jozef  Kuna – náčelník MsP     

 

Program:  

          1.    Otvorenie 

2. Kontrola pripomienok, podnetov a sťažností obyvateľov mesta: 
a ) Podanie č. 8356/13 zo dňa 6.3.2013 
b ) Podanie č. 8427/13 zo dňa 7.3.2013 
c ) Podanie č. 9508/13 zo dňa 27.3.2013 
d ) Podanie č. 10399/13 zo dňa 22.4.2013 
e ) Petícia č. 11608/13 zo dňa 27.5.2013 
f )  Podanie č. 13395/13 zo dňa 15.7.2013 

  
3. Rôzne – diskusia  

4. Uznesenie  

    5.    Záver  
            
K bodu 1. Otvorenie  
Zasadnutie otvoril predseda komisie Ing. Ľuboš Ontko a privítal prítomných. 
 
K bodu 2. Kontrola pripomienok, podnetov a sťažností obyvateľov mesta: 

 
a ) Podanie č. 8356/13 zo dňa 6.3.2013 

Oznamovateľ žiadal  Mesto Krompachy, aby vo veci zasahovania do jeho majetku, zriadilo 
s rodinou suseda nápravu z dôvodu, že sused vypúšťa zvodom zo strechy dažďovú vodu, smerujúcu 
priamo na pozemok oznamovateľa, čím mu spôsobuje premočenie pozemku, ako aj vlhnutie nižšie 
položeného rodinného domu, bez súhlasu oznamovateľa vykonáva na jeho dvore posyp štrkodrvou 
a obhadzuje jeho plot záhradky haldou snehu, čím ho zaťažuje a poškodzuje.   

Podanie bolo vybavené listom zo dňa 21.3.2013.    
 
b ) Podanie č. 8427/13 zo dňa 7.3.2013 

Obyvatelia sídliska Juh v Krompachoch, sa obrátili na vedenie Mesta Krompachy,                   
so žiadosťou o vykonanie nápravy, pri zabezpečení čistého a zdravotne nezávadného prostredia        
na tomto sídlisku. Vo svojej žiadosti uviedli, že sídlisko Juh je znečistené najmä vinou 
nedisciplinovaných psíčkarov, ktorí po sebe neupratujú psie exkrementy, ako aj vandalov,            
ktorým neprekáža vyhadzovať odpad priamo z okien bytových domov.  

Ako riešenie vzniknutej situácie, navrhli častejšie návštevy mestskej polície,                       
alebo nainštalovanie kamier, ktoré by pokryli vnútorný priestor, medzi ulicami Slovinskou a Mlynskou. 
Zišlo by sa aj viac košov na psie exkrementy, ako aj  upratovanie tohto druhu odpadu, formou 
aktivačnej činnosti.  

Ďalej vo svojej žiadosti uviedli, že v tejto lokalite mesta Krompachy, je málo odpadkových 
košov aj na bežný odpad a je potrebné zvýšiť ich počet na viac ako štyri.  

Oznámenie o vybavení podania bolo publikované v Krompašskom spravodajcovi 4/2013. 
 



c ) Podanie č. 9508/13 zo dňa 27.3.2013 
Žiadosť o vydanie predbežného opatrenia, podľa § 5 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. 

v znení neskorších predpisov, zákazom vlastníkovi nehnuteľnosti, aby voda z odkvapového zvodu 
jeho rodinného domu, neohrozovala nehnuteľnosti suseda. 

Dňa 19.4.2013 bolo vydané Rozhodnutie o zamietnutí žiadosti na vydanie predbežného 
opatrenia. 
  
d) Podanie č. 10399/13 zo dňa 22.4.2013 

Dňa 19.4.2013 Mesto Krompachy prijalo oznámenie o priestupku, na úseku občianskeho 
spolunažívania, podľa § 49 ods. 1 písm. a) zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov, z dôvodu urážky medzi susedmi.  

Podanie bolo vybavené podľa § 3 ods. 2 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení 
neskorších predpisov a zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 
predpisov, s čím oznamovateľ súhlasil.   

Podanie bolo vybavené listom zo dňa 15.5.2013.   
 
e ) Petícia č. 11608/13 zo dňa 27.5.2013 

Členovia Spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov žiadali o zamedzenie 
prejazdu motorových vozidiel za bytovým domom, na ul. Maurerova č. 788/7,8,9,10 v Krompachoch. 
Prevažne starší obyvatelia tohto bytového domu, sú pravidelne vyrušovaní, hlučným prejazdom 
motorových vozidiel, v denných aj nočných hodinách. Podľa účastníkov k náprave dôjde,                    
ak budú za uvedeným bytovým domom umiestnené betónové kvetináče tak, aby sa zabránilo prejazdu 
motorových vozidiel.   

Štatutárny zástupca Spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov bol vyzvaný         
na odstránenie nedostatkov petície do 24.6.2013.  

V určenej lehote k odstráneniu nedostatkov petície nedošlo. Mesto Krompachy petíciu odložilo 
záznamom, podľa § 5 ods. 5 zák. č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov,    
dňa 26.6.2013. 

Následne bolo podanie č. 11608/13, zo dňa 27.5.2013, procesne vybavené podľa zák. č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.   
 
f )  Podanie č. 13395/13 zo dňa 15.7.2013 

Podanie bolo zamerané proti správaniu sa obyvateľa mesta Krompachy pri výmennom 
obchode. Účastníci si vymenené veci navzájom vrátili. Podanie bolo vybavené listom zo dňa 5.8.2013.    
 

 
K bodu 3. Rôzne - diskusia  

Keď sa budú osadzovať kvetináče za bytovým domom,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
na ul. Maurerova č. 788/7,8,9,10 v Krompachoch, je potrebné dbať nielen na dopravné,                    
ale aj bezpečnostné, predovšetkým protipožiarne predpisy. .  
 
 
K bodu 4. Uznesenie    

Komisia Verejného poriadku pri Mestskom zastupiteľstve v Krompachoch, na svojom 
zasadnutí dňa 14.8.2013, neprijala žiadne uznesenie. 
  
 
K bodu 5. Záver  

Na záver zasadnutia sa predseda komisie poďakoval prítomným a zasadnutie komisie ukončil.  
 
 
V Krompachoch dňa 16.8. 2013 
 
 
 
 
 
 
Zapísal/a:  JUDr. Ingrid Chudíková     Ing. Ľuboš Ontko v.r. 

   referentka OOSaSV                  predseda  komisie 


